
 

 

Instrukcja Obsługii 

Słuchawki i12 

 

 

 

 

 



Specyfikacje 

Prawdziwy bezprzewodowy stereofoniczny (TWS), rzeczywisty Brak 

przewodów, indywidualny lewy i prawy kanał, dźwięk HIFI, lewa i 

prawa Wkładka douszna są włączone Bluetooth, mogą być używane 

oddzielnie lub 

Wersja Bluetooth: V 5,0 + EDR (obie strony), Ultra niskie zużycie 

Tryb Bluetooth: A2DP 1.3/HFP 1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.6/D113. 

Częstotliwość Bluetooth: 2,4 GHZ 

Zakres Bluetooth: 10-15m 

Pojemność Fabrika: Earbud: 30mAh akumulator litowo-jonowy ładowarka 

ładująca: 300mAh (opcjonalnie) 

Rozmowa/czas 

zorientowanego: 

Czas zorientowanego słuchawek: 2-3 godziny 

Czas rozmów na słuchawkach OK.: 4 godz. 
Czas czuwania: 

1 

Oba gniecie mogą stanąć przez 6 godzin 

 

Kroki użycia słuchawek i instrukcje specjalne 
1. Włącz włącznik skrzynki ładującej (świeci się niebieskie lub czerwone światło) 

2. Otwórz górną pokrywę skrzynki ładującej i wyjmij słuchawki. (Ważna Uwaga: Włącz przełącznik ładowania 

bOX przed otwarciem skrzynki ładującej, która jest założeniem zestawu nagłownego włączającego się 

automatycznie) 

3. Parowanie z innymi urządzeniami: Otwórz telefon lub inne ustawienia Bluetooth urządzenia, wyszukaj nazwę 

Bluetooth "i12", kliknij, aby połączyć się z Bluetooth 

4. Zestaw głowicyjest umieszczony w skrzynce ładującej, aby przejść do trybu ładowania, a zestaw słuchawkowy 

jest automatycznie wyłączony. 

5. Bezprzewodowe słuchawki TWS można podłączać oddzielnie i oddzielnie do innych urządzeń 

Bluetooth. 

6.112 Zestaw słuchawkowy TWS wrelss zostanie automatycznie wyłączony, jeśli nie jest podłączony do 

urządzenia Bluetooth przez 5 minut. 

Opis funkcji dotykowej słuchawek 
 

1. Lewe ucho i prawe ucho dotykaj pozycji, dotknij 1, aby odebrać połączenie, lewa słuchawka dotyka 2 razy, a 

głośność spada, prawy słuchawka dotknąćES 2 razy, lewe ucho naciśnie 3 następne, a prawy kliknie 3 razy. Ostatni 

utwór, długie naciśnięcie 3 sekundy  funkcji Siri, długie naciśnięcie 5 sekund, aby włączyć i wyłączyć, dwa słuchawki 

jednocześnie zgłosić podczas rozmowy. 

2. Po wyłączeniu telefonu, zestaw słuchawkowyautomatycznie połączy się z powrotem do telefonu; 



3. Cała maszyna ma komunikaty głosowe; 

4. Słuchawki mają dźwięki dla lewego i prawego ucha rozmowy dwukanałowej; 

5. Czas odtwarzania muzyki na słuchawkach wynosi około 2-3 godzin, czas rozmów wynosi około 4 godzin, a 

czas czuwania wynosi około 6 godzin; 

6. Ładowność akumulatora wynosi 300AH, a pojemność akumulatora słuchawek wynosi 35mAh; 

7. Czas ładowania wynosi 70 minut; 

8. Ładowarka ładowarkę napięcie 5V; 

9. Pole ładowania jezior lhour, Skrzynka ładująca ma pojemność 300 mAh, a chładowarkę czerwone światło 

błyska stale; 

10. Skrzynka ładująca może ładować słuchawka przez około 4 razy; 

11. Gdy słuchawką się ładuje, czerwone światło jest zawsze włączone, a pełne światło jest; 

12. Gdy skrzynka ładująca ładuje słuchawką, niebieskie światło jest zawsze włączone. 

 

Ostrzeżenia 

 

1. Proszę nie nadużywać tego słuchawek lub umieścić go pod dużym ciśnieniem, trzymać z dala od mokrych i 

ciepła. 

2. Trzymać z dala od WiFi, routera lub innych urządzeń nadawczo wysokiej częstotliwości, aby zapobiec 

przerwaniu odbioru sygnału. 

3. Proszę używać tego słuchawek pod jego zakresem roboczym (10-15m), a efekt byłby lepszy, jeśli nie ma 

przeszkód pomiędzy połączonymi Devices. 

4. Użyj tego słuchawek Bluetooth, aby podłączyć dowolne urządzenie z funkcją Bluetooth 

 

 

 

 



Krótki opis 
 

1. ekran pyłu słuchawkowego  

2. wielofunkcyjny przycisk dotykowy  

3. MIC 

4. Port ładowania  

5. port ładowania skrzynki ładującej 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych) 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub 
dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych  
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych niemożna 
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia 
sięurządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, 
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na 
przekazaniu urządzenia  do wyspecjalizow anego punktu 
zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. 
 
Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy 
skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, którzy udzielą dodatkow ych 
informacji. 
 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu 
prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o 
prawidłowym sposobie postępowania. 
 
  
 
IMPORTER: 
MK Company Maciej Kusaj 
Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 
Polska 
NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 
www.abcros.pl 
 
 
*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego urządzenia.  

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatyw nego 
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpow iednie postępowanie z 
odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.  

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach 
lokalnych. 

 

 

 

 

https://abcros.pl/

